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Betreft: Brief naar aanleiding van de persconferentie 26 november 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet aangekondigd het advies van het OMT om de scholen open 

te houden over te nemen. In de huidige situatie, met hoog oplopende besmettingscijfers, grote 

druk op de zorg en maatregelen voor andere sectoren, is dat een moedig besluit. Dit besluit is 

in onze ogen in het belang van onze leerlingen, dus wij zijn blij dat het kabinet hiertoe heeft 

besloten. 

 

De beslissing om de scholen open te houden neemt echter ook een zekere verantwoordelijkheid 

met zich mee. We gaan ervoor zorgen dat we een veilige en verantwoorde omgeving houden 

voor iedereen binnen de school, zodat de besmettingscijfers niet nog verder oplopen en we de 

scholen ook op langere termijn open kunnen houden. Dit betekent dat het erg belangrijk is dat 

we ons allemaal houden aan de maatregelen die gelden vanaf zondag 28 november. Voor de 

scholen is de belangrijkste nieuwe maatregel de terugkeer van de mondkapjesplicht. We 

verwachten dat alle leerlingen zelf een mondkapje meenemen naar school.  

 

Verder hanteren we op school de volgende regels en uitgangspunten: 

 

• In de school zijn looproutes aangegeven, zodat we afstand kunnen bewaren. 

• Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter 

afstand te houden van elkaar, maar houden dat wel van medewerkers. 

• Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.  

• Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen 

met een zelftest. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerde leerlingen 

en medewerkers.  

• Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Teamdagen en 

vergaderingen zijn niet op school maar online. 

• Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. 

Verder hanteren we de bekende basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en zorgen 

voor voldoende ventilatie in het gebouw.  

 

Zoals gezegd zijn we erg blij dat we nog steeds fysiek onderwijs kunnen en mogen geven. We 

vertrouwen op eenieders medewerking om dit ook vol te kunnen houden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 


